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Remont lub modernizacja komina s  niezb dne nie tylko 

wtedy, gdy ujawni  si  jakie  jego uszkodzenia. 

Czasem zmusza nas do tego wymiana kot a grzewczego, 

zamontowanie w domu nowego urz dzenia – na przyk ad  

gazowego podgrzewacza wody, a nawet przebudowa 

wn trza domu.

REMONT/MODERNIZACJA

Komin

Cezary Jankowski

Ponad dachemdachem
fot. Schiedel

Aby komin funkcjonowa  prawid owo, musi by  szczelny: 

to warunek, by mia  odpowiedni ci g zarówno w kana-

ach odprowadzaj cych produkty spalania, jak i w kana-

ach  wentylacji grawitacyjnej, która powinna zapewnia

dostateczn  wymian  powietrza w pomieszczeniach. 

W trakcie u ytkowania komin mo e ulega  uszkodze-

niom, których wi kszo  mo na zobaczy  go ym okiem, 

np. p kni cia. Zak ócaj  one w a ciw  prac  komina, po-

woduj  te  niszczenie przylegaj cych do niego cian 

i ok adzin. le funkcjonuj cy lub uszkodzony komin sta-

nowi potencjalne zagro enie dla zdrowia i ycia miesz-

ka ców. Mog  ze  przenika  do wn trza domu truj ce

gazy, g ównie tlenek w gla (czad), mo e te  doj  do po a-

ru, gdy zapali si  nagromadzona wewn trz komina sadza.

Wst pn  ocen  stanu komina i zakres koniecznych prac 

remontowych mo na wykona  samemu, sprawdzaj c

jego atwo dost pne cz ci: wylot i pod czenie do kot a. 

Kontrol  stanu kana ów spalinowych i wentylacyjnych 

powinien wykona  kominiarz. 

Usuni cie powa niejszych zniszcze  nie zawsze jest 

mo liwe i op acalne: w takiej sytuacji lepiej zdecydowa

si  na nowy komin. 

Ponad dachem
Wystaj ca ponad dach cz  komina, nara ona na dzia-

anie czynników atmosferycznych, najszybciej ulega 

uszkodzeniom, zw aszcza gdy u yte do jej wykonania 

materia y s  nieodpowiedniej jako ci. 

Zewn trzny odcinek komina cz sto zbudowany 

jest z ceg y pe nej, ceramicznej lub silikatowej, a na 
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zewn trz na o ona jest warstwa tynku. 

Materia y te z czasem trac  wytrzyma o

i krusz  si , wskutek czego mo e doj  na-

wet do zawalenia si  komina. 

Ocena stanu jego cz ci wystaj cej ponad 

dach jest do atwa, je li dost p do niej jest 

wygodny i bezpieczny.  Przy wst pnej oce-

nie mo na pos u y  si  lornetk  i obejrze

komin z ziemi, przez wy az dachowy.

Naprawianie zniszczonego wyko czenia

W cz ci komina wystaj cej ponad dach bar-

dzo cz sto dochodzi do odparzenia tynku 

i jego odpadania. Du e zmiany temperatury 

wylotu komina, deszcz i mróz z regu y w krót-

kim czasie powoduj  odspojenie si  tynku. 

Odpadaj cy tynk nie tylko le wygl da, ale 

mo e te  niszczy  pokrycie dachu. Ponadto 

wilgo  zawarta w spalinach i w powietrzu 

usuwanym przez komin wnika w jego cian-

ki, co przyspiesza proces niszczenia przez 

mróz. Zalegaj ca w p kni ciach woda przy-

czynia si  do szybkiego niszczenia ceg y. 

Skucie tynku na zako czeniu komina i na-

o enie nowego nie daje gwarancji, e po kil-

ku latach nie zacznie on ponownie odpada

(zw aszcza na kominach bez wk adu oraz 

z licznymi kana ami wentylacyjnymi). Aby 

poprawi  trwa o  tynku na kominie, mo na:

 zastosowa  preparaty poprawiaj ce przy-

czepno  tynku do pod o a (utworzenie tzw. 

warstwy sczepnej),

 doda  do zaprawy substancji zwi kszaj -

cej jej szczelno  i mrozoodporno .

Zamiast tynkowa  komin mo na go wy-

ko czy  mrozoodpornymi p ytkami cera-

micznymi, które zast pi  tynk. Trwa o  ta-

kiej ok adziny zale y przede wszystkim od 

staranno ci przygotowania pod o a i mate-

ria ów u ytych do klejenia i spoinowania. 

Oto etapy prac:

 przed u o eniem p ytek cianki komina 

nale y zagruntowa   g boko penetruj cym 

preparatem,

 na o y  izolacj  przeciwwilgociow  z tzw. 

p ynnej folii, przystosowan  do wykorzysta-

nia na zewn trz,

 przyklei  p ytki elastyczn  zapraw  klejo-

w  nak adan  w taki sposób, aby pod p yt-

kami nie pozostawa y adne wolne prze-

strzenie (wymaga to na o enia zaprawy na 

pod o e i p ytk  i doci ni cia; zaprawa po-

winna równomiernie wyp yn  na zewn trz, 

a jej nadmiar usuwa si  szpachelk ),

 wyspoinowa  ok adzin  elastyczn  zapra-

w  do spoinowania, wype niaj c ni  ca

g boko  szczelin; pozostawienie zag -

bie  w spoinach sprzyja utrzymywaniu si

w nich wody i mo e powodowa  odpadanie 

p ytek po zamarzni ciu.

Murowanie nowego zako czenia 

Je li spoiny mi dzy ceg ami uleg y wymyciu, 

a ceg a kruszy si  i odpada, zapewne oka e si

konieczne rozebranie zniszczonej cz ci ko-

mina i wymurowanie jej na nowo. Tylko wte-

dy, gdy uszkodzone s  pojedyncze  ceg y, mo -

na spróbowa  naprawi  zako czenie: wtedy 

po odkuciu lu no przylegaj cych fragmentów 

ubytki uzupe nia si  specjaln  zapraw  mon-

ta ow , a nast pnie post puje tak, jak przy na-

prawie komina z odpadaj cym tynkiem. 

Do wymurowania nowego zako czenia 

komina nale y u y  cegie  klinkierowych 

wysokiej jako ci. czy si  je na specjaln

zapraw , zapewniaj c  wysok  przyczep-

no  i niepowoduj c   powstawania wy-

kwitów. Najlepiej murowanie po czy

w jedn  operacj  ze spoinowaniem, u y-

waj c w tym celu odpowiednio barwionej 

zaprawy. Do  cz stym b dem jest muro-

wanie na puste spoiny: w takich niewy-

pe nionych spoinach atwo gromadzi si

woda, co przyspiesza niszczenie si  cegie .

Nie dotyczy to podobnie wygl da-

 Uszkodzenia komina mog  dotyczy  ró nych 
jego odcinków, zale nie od tego, jakie czynniki je 
powoduj :
– niekorzystne warunki  atmosferyczne 
(d ugotrwa e deszcze, mróz, wiatr),
– szkodliwe produkty spalania zawarte w dymie,
– kondensacja pary wodnej

 Na stromym dachu, bez awy kominiarskiej 
atwo o wypadek podczas prac remontowych, 

a nawet podczas ogl dzin; w takiej sytuacji 
kontrol  lepiej powierzy  fachowcom dyspo-
nuj cym odpowiednimi zabezpieczeniami

 Otynkowanie komina to atwy i tani sposób jego 
wyko czenia
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j cych spoin uformowanych w kszta t trój-

k ta lub pó okr g ego zag bienia: trzeba 

tylko dopilnowa , by  zewn trzne kraw dzie 

spoin licowa y z p aszczyzn  klinkieru.

Czapy, nasadki i daszki

Wyko czony komin mo na przykry  czap ,

ewentualnie zamontowa  na nim nasad  ko-

minow  lub daszek chroni cy przed wnika-

niem wody opadowej do komina. Ochrony 

przez wnikaniem wody opadowej wymaga-

j   zw aszcza kana y o du ym przekroju, od-

prowadzaj ce spaliny z kominka. 

Czap  przykrywaj c  komin wykonuje si

z mocnego, zbrojonego betonu najcz ciej w 

deskowaniu ustawionym na wierzchu komi-

na. Beton do wykonania czapy powinien za-

wiera  dodatek uszczelniaj cy, który poprawia 

mrozoodporno . Czapa na kominie powin-

na wystawa  4–5 cm poza jego obrys, a pod 

spodem, przy kraw dzi powinna mie  rowek 

– kapinos, zapobiegaj cy ciekaniu wody po 

powierzchni komina. Powierzchni  betonu 

maluje si  2–3-krotnie farb  do betonu, nie 

tylko ze wzgl dów estetycznych, ale równie

w celu zmniejszenia jego nasi kliwo ci.

Obróbki blacharskie

Wokó  zniszczonego komina trzeba te

naprawi   obróbki blacharskie, czyli 

uszczelnienia miejsc, gdzie przechodzi on 

przez po a  dachow . Obróbka blacharska 

komina mo e by  rozwi zana na trzy 

sposoby:

 muruj c nowe zako czenie, cofn  dol-

n  jego cz , aby utworzy  wg bienie (tzw. 

wydr ) do umocowania;

 naci  w ciance komina kanalik i wpro-

wadzi  we  zagi ty brzeg blachy, a nast p-

nie uszczelni  po czenie silikonem;

 obróbk  blacharsk  zamocowa  bezpo-

rednio do cianek komina, a jej kraw d

os oni  specjaln  listw .

Wzd u  szerszej kraw dzi kominów usta-

wionych d ugo ci  równolegle do okapu od 

strony kalenicy warto w obróbce blacharskiej 

ukszta towa  tzw. kozubek –  uwypuklenie 

w oblachowaniu, zapobiegaj ce zastoinom 

 Podczas murowania nowego zako czenia 
komina nale y ukszta towa  pe ne spoiny, aby nie 
zatrzymywa a si  na nich woda

4–5 cm
poza jego obrys, a pod spodem, przy jej kraw dzi 

nale y wykona  rowek – kapinos, zapobiegaj cy

ciekaniu wody po powierzchni komina

Czapa na kominie powinna wystawa
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Nasada na kominie stalowym – s u y do poprawienia ci gu kominowego, wykorzystuj c si  wiatru. 
Wylot nasady ustawia si  po zawietrznej stronie wiej cego wiatru, nasad  mo na montowa  na 
kominach wentylacyjnych, dymowych i spalinowych

 Nasady kominowe: pier cieniowa (a),  
typu dragon (b)

Kwasoodporny, elastyczny 
wk ad kominowy

W miejscach, gdzie kana  spalinowy nie przebiega prostoliniowo, 
stosuje si  wk ady elastyczne w jednym odcinku, bez po cze ,
wykonane ze stali kwasoodpornej

Wykonanie zako czenia komina w postaci 
1–2 warstw cegie  wysuni tych poza jego obrys 
nie zabezpiecza skutecznie przed wnikaniem 
wody w struktur  materia u, je li na wierzchu nie 
zostanie u o ona ze spadkiem warstwa betonu 
lub odpowiednia obróbka blacharska
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wody i zatrzymywaniu zanie-

czyszcze  u podstawy komina.

Kana y
Uszczelnienie

Kontrol  stanu kana ów 

spalinowych, dymowych 

czy wentylacyjnych nale y

powierzy  kominiarzowi. 

Warto zadba , by komin

by  sprawdzany i czyszczo-

ny przynajmniej raz w roku. 

Sygna ami, e komin jest 

nieszczelny i wymaga na-

tychmiastowej naprawy, s

fragmenty zaprawy czy ce-

gie  w wyczystce na dole 

komina, brunatne wykwi-

ty na cianach w miejscu, 

gdzie przebiega komin, 

a tak e zapach dymu wydo-

bywaj cy si  z kratek wen-

tylacyjnych. 

Uszczelnienie kana ów 

dymowych mo liwe

jest tylko wtedy, gdy nie-

szczelno ci pojawi  si  na 

zewn trz. W takiej sytuacji 

wystarczy uzupe ni  zapraw

w spoinach i otynkowa  uszkodzony frag-

ment. Je li wyst puj  tzw. przedmuchy mi -

dzy kana ami, komin wymaga uszczelnienia 

od rodka, lecz jest to praktycznie niemo li-

we. Praktykowany niegdy  sposób uszczel-

niania, polegaj cy na smarowaniu wewn trz-

nych powierzchni kana ów rzadk  glin ,

daje co najwy ej chwilow  popraw  szczel-

no ci. Radykalnym sposobem na wyelimino-

wanie nieszczelno ci jest wstawienie w ka-

na  wk adu kominowego (s  to odcinki rur ze 

stali kwasoodpornej, które czy si  na kie-

lichy). Uniezale nia to praktycznie odpro-

wadzanie spalin od stanu i szczelno ci do-

tychczasowego komina, który b dzie wtedy 

pe ni  jedynie funkcj  os onow  i nie b dzie 

nara ony na dalsze niszczenie. 

Dostosowanie do nowych kot ów

W kominach wspó pracuj cych z kot ami 

w glowymi starego typu, bez urz dze  do 

regulacji mocy, spaliny maj  wysok   tempe-

ratur  (150–200°C) przez ca y czas palenia, 

dzi ki czemu nie dochodzi do wykrapla-

nia si  pary wodnej zawartej w odprowadza-

nych gazach. Nie powstaje wi c r cy kon-

densat, który mo e niszczy  wewn trzn

stron cianek komina. 

Nowe kot y, wyposa one w automatyk  ste-

ruj c , pracuj  ze zmienn  moc , co sprawia, 

e temperatura spalin znacznie si  waha. Przy 

znacznym zmniejszeniu mocy grzewczej mo e

dochodzi  do wych odzenia cianek komina, 

a to sprzyja wykraplaniu si  pary wodnej za-

wartej w spalinach. Cz sto te  nowoczesne ko-

t y s  niew a ciwie pod czane do instalacji 

i niew a ciwie eksploatowane. Najcz ciej po-

pe nianym b dem jest utrzymywanie zbyt ni-

skiej temperatury wody w obiegu kot owym 

(poni ej 70°C), co nie tylko prowadzi do odk a-

dania si  osadów na ciankach wewn trz ko-

t a, ale równie  obni enia temperatury spalin 

i powstawania gro nego dla komina konden- 

Wprowadzanie wk adu kominowego

daszek 

parasol

blacha 

kominowa

rura

trójnik

wyczystka

odskraplacz

Schemat komina z wk adem stalowym

kocio

ustnik

izolacja

obejma cienna

zewn trzna rura 

ze stali 

nierdzewnej

trójnik

wyczystka 

z odskraplaczem

podstawa 

komina

Schemat komina stalowego dwu ciennego

strop

kocio

O mo liwo ci wprowadzenia wk adu kominowego do starego komina decyduje przede wszyst-

kim jego przekrój oraz prostoliniowo . Z oczywistych wzgl dów rednica wk adu kominowego 

musi by  nieco mniejsza ni  najmniejszy wymiar kana u w kominie. W praktyce wprowadzanie 

wk adu nie nastr cza wi kszych problemów, pod warunkiem e w kanale nie ma przew e  spo-

wodowanych przez p cznienie koroduj cych cegie . Kana y do odprowadzania spalin z kot ów ga-

zowych  maj  mniejsz rednic  ni  kana y wyprowadzaj ce dym z kot ów na paliwo sta e.

Przed rozpocz ciem wsuwania rur wn trze kana u powinno by  oczyszczone z nagromadzo-

nych osadów, a w miejscu pod czenia kot a nale y komin odpowiednio rozku , aby umo liwi

wprowadzenie trójnika oraz wyczystki z odprowadzeniem skroplin. 

Wprowadzanie rur w odcinkach najwygodniej wykona  przy u yciu sznura z poprzeczk . cz c

kolejne odcinki wk adu,  opuszcza si  je, trzymaj c jednocze nie napi ty sznur. Kielichy rur powinny 

by  skierowane do góry, aby skropliny ze spalin nie wp ywa y w szczeliny na po czeniach. 

Wk ady elastyczne wprowadza si  przy u yciu sznura lub drutu pilotuj cego, za pomoc  którego 

wci ga si  wk ad do wn trza komina. Centrowanie wk adu wewn trz kana u zapewnia rozetka osa-

dzona na wylocie komina. Po po czeniu z trójnikiem i zamurowaniu rozkutego komina, wk ad komi-

nowy jest gotowy do u ytku.
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satu. Wskutek tego po zainstalowaniu nowe-

go kot a cz sto dochodzi do szybkiego nisz-

czenia komina, co jest jeszcze przyspieszane 

przez r ce dzia anie rozpuszczaj cych si

w skroplinach osadów nagromadzonych pod-

czas eksploatacji poprzedniego kot a. 

Podobnie dzieje si , gdy kocio  w glo-

wy zostanie wymieniony na opalany gazem, 

wskutek czego nast puje znaczne obni enie 

temperatury spalin. Z tego wzgl du w prze-

pisach wymaga si  wyposa enia kominów 

wspó pracuj cych z kot ami gazowymi we 

wk ady odporne na niszcz ce dzia anie kon-

densatu. Wprowadzenie wk adu eliminuje 

te  nieszczelno ci dotychczasowego komina, 

a je li istniej cy kana  ma wystarczaj -

co du y przekrój, przestrze  wokó  wk adu 

mo e s u y  do doprowadzenia powietrza 

potrzebnego do spalania paliwa. 

Poprawianie funkcjonowania

Funkcjonowanie kana ów spalinowych i wen-

tylacyjnych mo na poprawia  na kilka sposo-

bów. Na wylocie kana ów spalinowych odpro-

wadzaj cych spaliny 

z kot ów gazowych 

standardem jest mon-

towanie nasady (np. 

typu Chanarda) sta-

bilizuj cej ci g komi-

nowy. 

Kana y wentylacyj-

ne nie zawsze s  pra-

wid owo wyprowadzone, zw aszcza w ko-

minach dwurz dowych: ich wyloty s  na 

przyk ad skierowane do góry lub – je li spali-

ny s  wyprowadzane bokiem – przelot ogra-

nicza wewn trzna przegroda mi dzy ka-

na ami. Remedium na pierwsz  wad  jest 

zamontowanie na pionowych wylotach ka-

na ów komina nasad typu T. Wyprowadzenia 

boczne nale y natomiast zakry  i przeku

wyloty przez czap  kominow .

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje remont komina?

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

DARCO 014 680 90 02

 www.darco.com.pl

JAWAR 023 672 24 16

 www.jawar.com.pl

KOMIN-FLEX 032 210 11 44

 www.kominflex.com.pl

LEIER 055 272 32 12 

 www.leier.pl

POUJOULAT 022 774 06 25      

 www.poujoulat.com.pl

SCHIEDEL 077 456 83 10 

 www.schiedel.pl

SPIROFLEX 017 788 17 70  

 www.spiroflex.com.pl

TARNAWA 014 631 83 14 

 www.tarnawa.com.pl

UMET 071 343 17 98 

 www.umet.pl

rodzaje prac robocizna materia y razem

monta  nasady kominowej 35–65 z 30–400 z 65–465 z

zamontowanie wk adu kominowego 200–400 z 45–65 z /m.b. 470–790 z *

otynkowanie komina 20–30 z /m2 5–10 z /m2 25–40 z /m2

ob o enie p ytkami 45–60 z /m2 35–50 z /m2 80–110 z /m2

wymiana czapy betonowej ok. 220 z 145–170 z 365–390 z

wymiana wyczystki ok 165 z 40–60 z 205–225 z

* dla komina o wysoko ci 6 m

Nowy komin

Wzniesienie zewn trznego stalowego komina 
dwu ciennego jest prostsze ni  komina z prefa-
brykatów ceramicznych
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Zdarza si , e starego komina nie mo na  wykorzysta  do odprowadzania spalin z kot a

czy kominka, poniewa  podczas modernizacji domu zmieni a si  lokalizacja tych urz dze .

Trzeba wtedy postawi  nowy komin w dogodnym miejscu. Najprostszy w monta u jest 

komin zewn trzny. Mo na zbudowa  go z prefabrykatów ceramicznych lub stalowych. 

Kominy ceramiczne buduje si  z odcinków rur z ceramiki kwasoodpornej. Otula 

si  je warstw  we ny mineralnej i obudowuje kszta tkami z betonu lekkiego. Komin taki 

stawia si  na betonowej p ycie u o onej na stabilnym pod o u i kotwi do ciany domu co 2–3 m. 

Przekrój i rodzaj rur wewn trznych trzeba dobra  odpowiednio do rodzaju zamontowanego ko-

t a, inne bowiem wymagania dotycz  kominów odprowadzaj cych spaliny z kot ów gazowych 

i olejowych, a inne – kot ów na paliwo sta e. Po postawieniu komina, zewn trzne powierzch-

nie obudowy nale y otynkowa  lub wyko czy  p ytkami.

Kominy stalowe  sk adaj  si  z kwasoodpornych rur dwu ciennych – wewn trznej, otulonej 

izolacj  ciepln  z we ny mineralnej, oraz zewn trznej rury os onowej, która mo e by  ze sta-

li lakierowanej, aluminium lub stali nierdzewnej. Komin taki opiera si  na konsoli wsporczej 

przymocowanej do ciany, a co kilka metrów mocuje  do niej kotwami  stabilizuj cymi. Wylot 

komina ponad dachem zako czony jest tzw. ustnikiem, zamykaj cym przestrze  mi dzy rur

wewn trzn  i zewn trzn . Podobnie jak w kominach ceramicznych, rura wewn trzna powinna 

by  dostosowana do rodzaju kot a, który jest pod czony do komina. 

Przy monta u komina zewn trznego, 
nie ma konieczno ci przekuwania 
stropu i rozbierania cz ci po aci 
dachowej


